DZIAŁANIA SZKOLNEGO KOŁA CARITAS W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO " MŁODZI JAŁMUŻNICY"
Prace na rzecz drugiego człowieka pełniło 92 uczniów:)
Działania SKC w roku szkolnym 2014/2015 - I semestr:
•
•
•
•
•

•
•
•

29.08.2014r. - TORNISTER PEŁEN UŚMIECHU - Zbiórka art. szkolnych dla potrzebujących uczniów - Carrefour w
Sosnowcu
10.09.2014r. - WYPRAWKA SZKOLNA - Dzięki intensywnej pracy Wolontariuszy ze Szkolnego Koła Caritas w ubiegłym roku
szkolnym, nasza szkoła otrzymała bezpłatnie 7 nowych plecaków wraz z wyposażeniem i podręcznikami dla uczniów
gimnazjum i 3 dla uczniów liceum
10.09.2014r. - WYCZYTAJ DZIECIOM PLAC ZABAW - Bicie rekordu Guinnessa ( sprzedaż kawy, herbaty, ciasta - zebrania z
rodzicami). Dochód 300 zł został przekazany na rzecz Domu Matki i Dziecka - Rekord został pobity!!!
08.10.2014r. - XIV DNI PAPIESKIE - konkurs, prezentacja multimedialna, zakup środków spożywczych dla Braci z Zakonu
Braci Mniejszych Kapucynów, sprzedaż kremówek
10.11.2014r. - ZORGANIZOWANIE MIĘDZYKLASOWEGO KONKURSU " KIPI KASZA, KIPI GROCH..." W RAMACH
OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI " KROMKA CHLEBA" - Na terenie szkoły została przeprowadzona zbiórka kaszy, grochu i
środków czystości - Cel zbiórki - pomoc ośrodkom Caritas - Klasa 1d gimnazjum zebrała 23 kg artykułów suchych
oraz środków chemicznych i tym samym zajęła I - sze miejsce w Szkolnym Konkursie - W nagrodę klasa
otrzymuje dofinansowanie do zakupów biletów do kina
06.12.2014r - AUCHAN ZBIÓRKA PIENIĘŻNA, DOPOSAŻENIE DOMU MATKI I DZIECKA - KLIMONTÓW, SOSNOWIEC 5250,65 zł - Rekord zbiórki
12 - 13.12.2014r. - TAK POMAGAM! - ZIMOWA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI - 420 kg żywności długoterminowej. Paczki
żywnościowe zostały przekazane 18 rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej.
22.12.2014r. WIGILIJNE SOTKANIE Z POTRZEBUJĄCYMI MIESZAŃCAMI SOSNOWCA - Hala Sportowa - Sosnowiec - Na
zaproszenie odpowiedziało 350 osób. Z potrzebującymi spotkał się min. Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak oraz Prezydent
Miasta Pan Arkadiusz Chęciński
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Działania SKC w roku szkolnym 2014/2015 - II semestr:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

28.01.2015r. - WARSZTATY EDUKACYJNE "Młodzi Jałmużnicy"
13-14.03.2015r. - BIEDRONKA - WIOSENNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI- przekazanych zostało 28 paczek dla rodzin będących w
trudnej sytuacji materialnej- akcja ogólnopolska Tak, Pomagam! (678 kg)
25.03.2015r. - UROCZYSTE POŚWIĘCENIE DOMU MATKI I DZIECKA CARITAS W SOSNOWCU
28.03.2015rr. - AUCHAN ZBIÓRKA PIENIĘŻNA, DOPOSAŻENIE DOMU MATKI I DZIECKA - KLIMONTÓW,
SOSNOWIEC - (3496, 40 zł) - Rekord zbiórki
18.04.2015r. - XII OGÓLNOPOSKA PIELGRZYMKA CARITAS - CODZIENNIE Z MIŁOŚCIĄ - KRAKÓW ŁAGIEWNIKI
25.05.2015r. - KONCERT CHARYTATYWNY - GRAMY DLA MAMY - GOLEC UORKIESTRA
30.05.2015r. - X OGÓLNOPOLSKI FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA
01.06.2015r. - WARSZTATY EDUKACYJNE " MŁODZI JAŁMUŻNICY"
17-19.06.2015r. - WARSZTATY EDUKACYJNE - " MŁODZI JAŁMUŻNICY" - PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ W ROKU
SZKOLNYM 2014/2015, USTALENIE PLANU PRACY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 - JAWORZYNKA
W ramach relacji koleżeńskich dostrzegając doświadczenia życiowe kolegów organizujemy szereg działań
mających na celu prezentacje zdolności młodzieży, jej kreatywność wspólną pracę zespołową.
Do naszych priorytetowych projektów, z których jesteśmy bardzo dumni należą:

"Marzenie mam..." - Program autorski, który znalazł duże zainteresowanie i uznanie wśród uczniów, dyrekcji
szkoły, grona pedagogicznego, koordynatora Caritas Sosnowiec SKC, opiekunów Szkolnych Kół Caritas Diecezji
Sosnowieckiej. Program zawiera zadania oparte na działalności charytatywnej, kształcenie chęci i umiejętności
niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, kształcenia właściwych postaw moralnych: sprawiedliwość, wrażliwość
na drugiego człowieka, kształcenia nawiązania zdolności dialogu z innymi ludźmi, kształcenie umiejętności
słuchania o problemach i potrzebach bliźniego. Program był odpowiedzią na rodzącą się potrzebę zaspokojenie
społecznych i duchowych potrzeb młodzieży jak i formą zbudowania w uczniach gimnazjum i liceum poczucia
odpowiedzialności za kolegów oraz spełniania się w życiu - w konkretnych czynach na polu miłosierdzia. W
czasach ogólnodostępnego Internetu i przeróżnych gier komputerowych, trudno zachęcić młodego człowieka, aby
oderwał wzrok od sprzętu elektronicznego i rozejrzał się wokół siebie. Potrzeba naprawdę wiele wysiłku, żeby
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zainteresować ucznia otaczającym go światem i potrzebami środowiska lokalnego. W tym właśnie celu został
stworzony program. Treści w nim zawarte przeznaczone są nie tylko dla uczniów zdolnych, ale dla wszystkich,
którzy choć trochę są zainteresowani pracą na rzecz drugiego człowieka. Praktyczna działalność uczniów,
wykonywanie pracy w charakterze wolontariusz czy organizatora pracy innym, pozwoliła uczestnikom na lepsze
zrozumienie trudnej sytuacji osób będących w potrzebie. Zaangażowanie wielu uczniów, wykorzystanie ich
talentów i wrażliwości sprawiło, że uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do większej aktywności uczniów
podczas trwania akcji, podniosło ich samoocenę, dodało pewności siebie i nauczyło współpracy z rówieśnikami.
Ich właściwe postępowanie, dobre nawyki i odpowiednio wykształcona postawa dobrego wolontariusza, będą
miały znaczenie w przyszłości, dla nich samych i przyszłych pokoleń.
Jałmużna Wielkopostna - "Podziel się chlebem i sercem" - od kilku lat w naszej szkole w czasie trwania wielkiego
postu, organizowany jest konkurs szkolny - między-oddziałowy, którego celem jest:
•

•

Rozwijanie wrażliwości w uczniach na krzywdę ludzką, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie
i innych, wzmocnienie poczucia własnej wartości, działalność charytatywna w środowisku, włączenie
rodziców, efektywne wykorzystanie czasu wolnego, rozstrzyganie problemów zgodnie z przyjętą hierarchią
wartości i zasad wspólnego dobra, wytrwale dążyć do wyznaczonego celu, być dobrym organizatorem,
tworzenia tradycji szkoły
Wybór osoby, instytucji, do której trafią pozyskane w czasie trwania akcji rzeczy czy środki finansowe - dla
najlepiej zorganizowanej i zaangażowanej klasy darczyńcy przekazują słodycze, bilety do kina, czy na
ściankę wspinaczkową.

"SKRZYDŁA" - to program długofalowej pomocy skierowany do dzieci - uczniów szkół podstawowych, gimnazjów
i liceów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy w formie dożywiania w szkole,
zakupu wyprawek z artykułami szkolnymi, dofinansowania do wycieczek szkolnych.

Opiekun Szkolnego Koła Caritas
Katarzyna Kocot - Niebieszczańska
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